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  Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju  
Cesta v Dobrovce 21 

2204 Miklavž na Dravskem polju 
 

 
Z A P I S N I K  

1. seje Sveta staršev,  
ki je bila dne 09. 09. 2021, ob 17.00 uri,  

v atriju  1.VIO  OŠ Miklavž na Dravskem polju 
 
Prisotni:  
23 članov sveta staršev, ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, pomočnik ravnateljice Zvonko 
Trstenjak, pomočnica ravnateljice dr. Katarina Germšek, vodja podružnice Alenka Primec, 
predstavnica razredne stopnje 1-5 Lidija Vinter, predstavnica predmetne stopnje 6-9 Nevenka 
Gselman 
Odsotni:  
Odsotnost so opravičili predstavniki: 1.a, 2.a, 3.b, 4.b in 6.a razreda, odsotna pa sta bila  
predstavnika 1.c in  5.a razreda. 
 
Dnevni red: 

1. Pozdrav in pregled prisotnosti  ter seznanitev z dnevnim redom 
2. Izvolitev predsednika sveta staršev in namestnika predsednika 
3. Osnutek LDN za šolsko leto 2021/22   
4. Plan izobraževanja za leto 2021/22 
5. Izvolitev predstavnika staršev v upravni odbor šolskega sklada 
6. Razno 
 

Točka 1: Pozdrav in pregled prisotnosti 
 
Ravnateljica zavoda je pozdravila vse prisotne na seji sveta staršev in poudarila, da je izredno vesela 
srečanja s predstavniki staršev v živo, nato je preverila prisotnost in ugotovila, da je seja sklepčna. 
Vse predstavnike staršev so pozdravili tudi predstavniki šole in se jim predstavili. Ravnateljica je 
prosila, da se tudi starši predstavijo, kateri razred bodo zastopali v letošnjem šolskem letu v svetu 
staršev. 
Ravnateljica zavoda je prisotne seznanila, da prvi sklic seje sveta staršev opravi ravnateljica zavoda 
in nato vse prisotne seznanila z dnevnim redom seje. 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Člani sveta staršev so soglasno, s 23 glasovi ZA sprejeli dnevni red 1. seje sveta staršev. 
 
Točka 2: Izvolitev predsednika sveta staršev in namestnika predsednika  
 
Ravnateljica je dala članom sveta staršev možnost izbire ali bodo volitve za predsednika sveta 
staršev in namestnika predsednika javne ali tajne. 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Člani sveta staršev so soglasno, s 23 glasovi ZA izglasovali javne volitve za izvolitev predsednika 
sveta staršev in njegovega namestnika. 
 
Predlagana kandidatka za predsednico sveta staršev za šolsko leto 2021/22 je bila ga. Simona 
Marko. Predlagana kandidatka se je s kandidaturo strinjala. 
Z javnim glasovanjem je prejela 22 glasov ZA, 1 glas je bil vzdržan in nihče ni bil proti. 
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SKLEP ŠT. 3: 
Svet staršev soglasno, z 22 glasovi ZA, potrdi go. Simono Marko za predsednico sveta staršev za 
mandatno dobo enega leta. 
 
Za namestnika predsednice sveta staršev za šolsko leto 2021/2022 je bil predlagan g. Regent Matej. 
Predlagan kandidat se je s kandidaturo strinjal. Po glasovanju je prejel 22 glasov ZA, 1 glas je bil 
vzdržan in nihče ni bil proti. 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Svet staršev soglasno, z 22 glasovi ZA, potrdi g. Regent Mateja za namestnika predsednice sveta 
staršev za mandatno dobo enega leta. 
 
Vodenje seje je nato prevzela predsednica sveta staršev, ga. Simona Marko. Vsem članom sveta 
staršev se zahvali za izkazano zaupanje in izrazi prošnjo, da vsi člani sveta na sejah  aktivno 
sodelujejo s svojimi konstruktivnimi  predlogi in mnenji. 
 
 
Točka 3: Osnutek LDN za šolsko leto 2021/22  
 
Ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, je predstavila osnutek LDN za šolsko leto 2021/22, 
kateri v letošnjem letu vsebuje tudi Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni OŠ Miklavž na 
Dravskem polju in predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2(COVID-19) na 
podlagi vseh priporočil NIJZ in okrožnic MIZŠ.  
Pouk se je v letošnjem šolskem letu pričel po modelu B, vsak razred ostaja v svojem razredu, malica 
je prav tako v razredu, kosilo pa po razporedu v jedilnici. Učenci delujejo v svojih mehurčkih, pri 
OPB, kjer pa pride do delitve otrok v skupine, pa je sledljivost učenca, kje se nahaja 
najpomembnejša. LDN vsebuje organizacijo vzgojno izobraževalnega dela, potrebnega za 
uresničitev obveznih učnih vsebin, razširjenega in nadstandardnega programa ter dogovorjenih 
interesnih dejavnosti.  
Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z delom, ki temelji na - ZNANJU, ZDRAVJU, ZAUPANJU, 
saj samo tako nam bo vsem skupaj uspelo peljati delo in pouk  v šoli naprej in pripeljati šolsko leto 
uspešno do konca, prioriteta pa je vsekakor čim dlje ostati odprti in delati z učenci v šoli.  
V tem šolskem letu obiskuje šolo 645 učencev v 30 oddelkih, 25 oddelkov je na matični šoli, 5 pa na 
podružnici. Na podlagi vloge, ki so jo podali starši se 5 učencev  šola na domu. Na matični šoli se že 
več let soočamo s prostorsko stisko in v tem času že poteka v šoli priprava na gradnjo učilnic in 
povečanje jedilnice, tako sedaj poteka pouk v vseh prostorih šole, tako v knjižnici, računalniški 
učilnici, mali telovadnici, jedilnici, ki pa za pouk niso najbolj primerni. Predvidena gradnja se je 
začela z zakasnitvijo in ker se pojavljajo težave pri dobavi materiala za postavitev učilnic, upamo na 
okvirni datum dokončanja in prevzema z uporabnim dovoljenjem v mesecu decembru 2021.   
 
Ravnateljica zavoda je seznanila svet staršev z novimi cenami šolske prehrane, ki stopijo v veljavo 
1.9.2021 in sicer:  

- cena malice je 0,90 €  
- cena kosila za razrede 1.- 3. je 1,60 € 
- cena kosila za razrede 4.- 6. je 1,85 € 
- cena kosila za razrede 7.- 9. je 2,05 € 
- cena kosila za izredno naročanje je 2,20 € 
- cena kosila za zaposlene je 4,00 €. 

Ceno malice skladno z Zakonom o šolski prehrani s sklepom določi minister za izobraževanje, 
znanost in šport. 
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Ravnateljica pove, da se 1 krat letno izvede anketa o zadovoljstvu uporabnikov prehrane. Rezultati 
se objavijo na spletni  strani šole. 
 
 
SKLEP ŠT. 5: 
Člani sveta staršev so soglasno, s 23 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili 
seznanitev z cenami šolske prehrane   za šolsko leto 2021/2022.   
 
Svet staršev se je seznanil tudi z nadstandardnimi programi šole, ki ga sofinancirajo starši: 

- Jutranje varstvo 2., 3., 4., 5  razred 15,00 € 
- Tečaj nemškega jezika 1.,2. in 3. razred v višini 21,00 € (LETNI PRISPEVEK) 
- Delno plačljive dejavnosti ob pouku  in šola v naravi 

Starši prijavijo otroke v oddelke nadstandardnih oblik dela s podpisano prijavnico, vse morebitne 
spremembe je mogoče urediti le do konca meseca septembra tekočega šolskega leta, ko se oddelki 
dokončno oblikujejo in se izdela dokončna kalkulacija cene prispevka staršev. 
 
SKLEP ŠT. 6: 
Člani sveta staršev so soglasno, s 23 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili 
seznanitev z cenami nadstandardnih programov   za šolsko leto 2021/2022.   
 
Ravnateljica zavoda je seznanila svet staršev z razširjenimi programi, ki so organizirani na šoli in z 
informacijo o Šoli v naravi in sicer: 

- 3. razredi CŠOD Burja, Portorož 6.6.2022 – 10.06.2021 (plavanje) 
- 5. razredi CŠOD Bohinj in Kranjska Gora 04.10.2021 – 08.10.2021  
- 7. razredi Pohorje-TISA 27.1.2022 – 31.1.2022 
- 8. razredi CŠOD Bohinj-Vogel 24.1.2022 – 28.1.2022 

 
Tudi v letošnjem šolskem letu se nadaljujejo  projekti Gibanje za zdrav psihofizični in duševni razvoj 
otroka-Rap, v sklopu tega projekta je vključeno gibanje, kolesarjenje, pohodništvo, gimnastika, 
spoznavanje zdravega prehranjevanja in  kuhanje,  projekt ERASMUS+ BTL za 1. in 2. razrede, 
ERASMUS+ KA1 za vse učence in nov projekt ERASMUS+ - ELaDiNa (zgodnji razvoj jezika v naravi), 
POGUM, SPIRIT, FIT NAJSTNIK v primeru šole na daljavo in letos v času jesenskih počitnic športni 
program HURA, PROSTI ČAS. 
Najpomembnejše pa je, da se vedno zavedamo, da so otroci središče vsakega projekta. 
Ravnateljica na koncu predstavitve LDN poudari, glede na situacijo, da je izrednega pomena dobro 
sodelovanje s starši, sprotno javljanje vseh sprememb pri otroku, saj bomo lahko le tako, 
pravočasno sprejemali pravilne odločitve in ukrepe. 
 
SKLEP ŠT. 7: 
Člani sveta staršev so soglasno, s 23 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili 
seznanitev z osnutkom LDN  za šolsko leto 2021/2022.   
 
Točka 4: Plan izobraževanja za šolsko leto 2021/22 
  
Ravnateljica seznani vse prisotne na seji s planom izobraževanja za vse  strokovne delavce šole, kot 
ostale administrativno tehnične delavce. Temeljni cilj je vzpodbujanje k stalnemu strokovnemu 
izobraževanju in izpopolnjevanju.  
Prednost pri izobraževanju imajo vsebine, ki so vezane na projekte in jih izvaja šola ter na sodobne 
oblike in metode dela z uporabo različnih učnih strategij za doseganje vseživljenjskih znanj.   
Študijska srečanja po predmetnih področjih so bila organizirana v mesecu avgustu 2021, izvedena je 
bila delavnica na temo Čustveno vedenjske motnje pri učencih z mag. Dunjo Petak, izvedeno je bilo 
predavanje z naslovom Šola/vrtec s predavateljem dr. Milanom Hosto, vsi zaposleni pa so se 
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udeležili Varstva pri delu in požarne varnosti, predvidena sta dva starševska večera in strokovna 
ekskurzija za vse zaposlene.   
 
SKLEP ŠT. 8: 
Člani sveta staršev so soglasno, s 23 glasovi ZA, nihče ni bil proti in nihče se ni vzdržal, potrdili 
seznanitev s Planom izobraževanja za šolsko leto 2021/2022.   
 
Točka 5: Izvolitev predstavnika staršev v upravni odbor šolskega sklada 
 
Z koncem lanskega šolskega leta je prenehal mandat članici upravnega odbora šolskega sklada 
gospe Saši Černel (učenka je zaključila šolanje na OŠ), zato je potrebno za mandat tega šolskega leta 
2021/22 izvoliti nadomestnega člana. 
Predstavniki sveta staršev so predlagali kandidata g. Kuzma Danijela in z javnim glasovanjem je 
prejel 22 glasov ZA, 1 glas je bil vzdržan in nihče ni bil proti. 
SKLEP ŠT. 9: 
Člani sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA, potrdili izvolitev  g. Kuzmo Danijela za 
predstavnika staršev v upravni odbor šolskega sklada. 
 
Točka 6: Razno 
Predstavnik 6.b razreda je izpostavil  vprašanje, na pobudo staršev iz razreda, glede težav s kvaliteto 
kosil. Ravnateljica pove, da se vsi obroki pripravljajo tako, da je hrana raznovrstna, uravnotežena in 
usmerjena k zdravemu načinu prehranjevanja. Zavedamo se, da je zdrava prehrana še posebej 
pomembna v obdobju odraščanja. Šola je vključena v Shemo šolskega sadja, tako imajo učenci 
vedno na voljo dovolj sadja. 
Predstavnica 2.d razreda pa poda  mnenje, da je vsakodnevni jedilnik skrbno in strokovno 
pripravljen, in da je šolska prehrana v prvi vrsti namenjena temu, da otroci niso lačni, da imajo 
pravilen in spoštljiv odnos do hrane, ki jim je pripravljena, saj je šola  v prvi vrsti namenjena 
izobraževanju in pridobivanju novega znanja. 
Predstavnica 5.d razreda pa je postavila vprašanje kako dolgo bo trajala gradnja v šoli. Pomočnik 
ravnateljice je pojasnil, da so se nekatera dela že začela, predvsem pri povečanju jedilnice, pri sami 
izgradnji učilnic, pa je prišlo do časovnega zamika, zaradi težav pri dobavi lesenih delov, saj bodo 
učilnice postavljene iz montažnih lesenih konstrukcij. Dokončanje gradnje, je zato precej odvisna od 
dobave materiala, upamo pa na dokončanje v mesecu decembru 2021. 
Predstavnica 2.d je postavila vprašanje glede delitve učencev v OPB. Pomočnik ravnateljice pove, da 
je v tem šolskem letu prijavljenih v OPB 67 učencev,  formirajo pa se lahko skupine z največ 30 
učenci, zato je prišlo do delitve enega oddelka, vsako šolsko leto se deli drug oddelek ter da se 
učenci iz 2 in 3 razredov lahko združujejo, zelo pomembna pa je sledljivost učenca, ki jo morajo 
izvajati učitelji.  
Predstavnico 2.c razreda pa je zanimalo ali se v primeru, da mora razred v karanteno in sicer v času, 
ko imajo predvidene dneve dejavnosti le te prestavijo.  Ravnateljica pojasni, da se dnevi dejavnosti 
prestavijo na drug termin.  
Predstavnica 2.d  razreda  pa predlaga, v primeru šolanja na daljavo, da naj učitelj vztrajajo pri  
vklopu kamere pri vseh učencih. 
Ravnateljica pove, da bo ponovno opozorila vse učence in učitelje na pravilno sodelovanje pri 
pouku v primeru šolanja na daljavo. 
 
Ga predsednica Simona Marko  se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo na seji in sejo zaključila. 
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
Zapisala:       Predsednica sveta staršev: 

Zdenka Krajnc       Simona Marko 
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